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1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předkládána pro potřebu
předání komplexních informací radě města o práci, celkovém vytýčení dalších úkolů městské
policie v krátkodobém horizontu.
Předmětem činnosti městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např.
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.361/2000Sb., o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zák. č.379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů, aj).
2. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany
Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období nijak zásadně
nezměnila. Neplatí to ovšem v oblasti přestupků v dopravě na cestních komunikacích. Řidiči
jakoby vstoupili do nového roku s dobrým předsevzetím. Zatím co v měsíci prosinec bylo
zjištěno 31 přestupků proti §25 Zákona č.361/2000 o nedovoleném stání nebo zastavení
vozidla na pozemní komunikaci, v měsíci leden jsme zaznamenali celkem 15 přestupků.
Jedná se téměř v 100% případů o přestupky spáchané nerespektováním vodorovného
dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulic V HonechAstrapark a NÚDZ. Dále pak V Boleslavce, kde právě klienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci
NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování mimo
vyhrazená místa. Přestupků v dopravě se dopouští především „přespolní“ řidiči.
V poslední době jsme zaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozování veřejně
prospěšného zařízení. Dochází k tomu převážně v nočních hodinách a nejčastěji se těchto
přestupků dopouštějí podle šetření skupinky mladistvých, nebo zahraniční dělníci z ubytoven.
Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město spadá do
spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.
V měsíci leden MP mimo jiné řešila
- dne 1.1. v 01.30 hlídka hasila dva ohně. Jeden hořel nad služebnou MP a druhý
v Dolních kasárnách, kde měli rómští spoluobčané oslavu Silvestra, dovolenou
městem. Jeden z náctiletých výrostků měl nevhodné připomínky, když je hlídka
napomenula a upozornila na zákaz rozdělávání otevřených ohňů, tak byl hlídkou
poučen o důsledcích protiprávního jednání a vykázán z kasáren.
- dne 5.1. v 12.30 hlídka obdržela od PČR oznámení o požáru. Oznamovatel uvedl, že
od kostela směrem na Klecánky vidí oheň někde u sloupu elektrického vedení.
Hlídkou bylo zjištěno že u koní pálí chrastí. Nakolik tato činnost nebyla nahlášena na
MÚ a ani hasičům, byly zúčastněné osoby poučeny o nahlašovací povinnosti a
seznámeny s možným postihem za nesplnění této povinnosti
- dne 11.1. v 16.00 hlídka obdržela oznámení o vážné dopravní nehodě ve směru
Klecany, Zdiby. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že paní s malou dcerou převrátila
auto na střechu na hranici Klecany / Zdiby. Ještě v Klecanech. Auto skončilo na střeše
v křoví. Naštěstí bez zranění, jen řidička a dcerka utrpěly šok. Nakolik byla hlídka na
místě jako první, provedla prvotní úkony a dechovou zkoušku s negativním výsledkem
a usměrňovala dopravu po dobu přítomnosti hasičů. Po příjezdu dopravní policie si
případ převzali.
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dne 12.1. hlídka kontrolní činností zjistila rušení nočního klidu v ubytovně Dolní
kasárna, kdy dva muži ukrajinské národnosti nerespektovali ubytovací řád. Oba byli
řešeni blokovou pokutou a poučeni o tom, že za podobné jednání můžou být
vystěhováni a to nejen z ubytovny
16.12. v nočních hodinách hlídka obdržela volání o pomoc ze sídliště Astrapark, kdy
oznamovatelka volala, že ji bije manžel. Hlídka dorazila na místo, muže zpacifikovala
a zajistila a vyčkala do příjezdu PČR, která si případ převzala
dne 18.12. v 8:45 bylo přijato tel. oznámení, že v ulici V Nových domkách je
nabouraná lampa a zaparkované vozidlo. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je
poškozen plot rodinného domu, lampa veřejného osvětlení, zaparkované vozidlo a
telefonní sloup se skříňkou. Celá věc byla předána dopravní policii.
dne 27.1. v 18:30 přijato telefonické oznámení, že na parkovišti Astraparku –
V Honech leží muž a nechce se hnout. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že muž je
pod vlivem alkoholu a má poranění hlavy. Jednalo se o osoba slovenské národnosti.
Na místo byla přivolána PČR Odolena Voda, kdy muž začal být agresivní a odmítal
lékařské ošetření. Po příjezdu sanitky byl s doprovodem PČR převezen do FN
Bulovka.
dále byly kontrolou zjištěny začínající nepovolené skládky odpadu
kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a
veřejný pořádek,
kontroly náměstí a dětských hřišť se zaměřením na požívání alkoholických nápojů
kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat.
v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města tři závadové osoby, z nichž jedna
s kriminální minulostí. Po zjištění totožnosti a lustraci na hledané osoby byli tyto
vykázány z města, protože neměli trvalý, ani přechodný pobyt v Klecanech
Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS

Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR a to jak v oblasti lustrace osob a
motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu.
V měsíci leden byly v rámci součinnosti s PČR zadrženy MP Klecany dvě hledané osoby,
z nichž jedna byla podezřelá z trestného činu loupeže a druhá psychicky narušená se vyhýbala
nařízené ústavní léčbě a stala se tak pro své okolí nebezpečnou.
3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života
Přítomnost MP vnímají občané Klecan pozitivně a často se obracejí na strážníky
s požadavky a podněty, které napomáhají zkvalitnění náplně práce strážníků. Na základě
podnětů občanů je upravována a rozšiřována hlídková činnost v zájmových prostorech a
zájmových časech. Občané se na nás obracejí i s vážnými problémy, které jim pomáháme
řešit odbornou radou i když nejsou v naší kompetenci.
Příslušníci MP si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny
podněty a oznámení občanů.
Příkladem je zadržení dvou hledaných osob, které byly zajištěny právě díky poskytnutým
informacím od občanů, kdy se podařilo za přispění občanů zmapovat pohyb těchto osob a tyto
zadržet.

4. Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení
především preventivních opatření.
MP Klecany byla nově vybavena moderním laserovým radarem pro měření rychlosti
TruCAM II, který velkou měrou přispěje k zvýšení bezpečnosti v oblasti dopravy.
Závěr
Jsem přesvědčen, že MP je právoplatným útvarem samosprávy a partnerem IZS v
oblasti bezpečnosti obyvatel. Vynikající podpora starosty, vedení města a obyvatel, je
nedílnou součásti a pomocí ke zkvalitnění služeb MP veřejnosti.

Za MP Klecany: Ing. Milan Fischer.
Vedoucí strážník

